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DEBOVE FSI INFORMADO

Funde trarigardante la materialojn da la "Informa Kolekto" de la 
lestaj Jaroj» oni povas rimarki» ke malgraŭ la abundo de priesperan
taj ilian enhavon diktas nur du Ĉefej temoj t

aĴkiel Vele, bone, facile estas paroli la helplingvon L' kaj 
bjkiel belaj»bonaj» neripeteblaj impresoj eatis dum la lasta re

nkontiĝo.
Nur kelkfoje ekbriletas movada fulmeto» kiun generale tuj droni

gas la inundo do malnoviĝintaj» preskaŭ Sian ripetiĝantaj faktoj«Oni 
?ovae legi la «amon - Ĉu gazeto eatas de la 1960-e aŭ plej freta de 

a kuranta jaro.
La cele de Ĉi artikoleto ne estas kritiki la enhavori de la epei,-,, 

igitajpatejialo - oni volas nur iomete pritrakti la atihffnsrbb lart&-f/ 
etoV® ke to*  re

rifuzas aperigi priesperantajn informojn, kaj nun nur/ de ni mem de
pendas. ke ĝi estu interesa al neinformita leganto» altnivela kaj b- 
onkvalita. Trarigardante nuntempan gazetaron» tro ofte oni povas tr
ovi terurajn misinformojn» gramatikajn nekorektaĵojn» falsan fanfar
onadon.

Ekzemple ante6 kelkaj jaroj en iu latva regiona/revuo aperis ar
tikolo "Amikeco trans limoj". Tre bone. imprese estis raportita las
ta renkontiĝo. Sed imagu la teruran efikon al legento - 9 gramatika- 
j» informaj kaj stilaj oraroj. Per simila nekvalita laboro ni por ni 
mem aranĝas "ursan helpon"» konstruas barikadojn de antaŭjuĝoj,kiujn 
poste ni mem devas heroece venki.

La samon oni povas diri pri Ĉiuj rimedoj de la informado. Estas 
malfacile komprenebla la afero» ke sur paĝoj de niaj informeldonaĵoj 
oni ne tre ofte tuŬas temojn pri saĝa informado pri nia kara lingvo.

Permesu eiti kelkajn paragrafojn» kiuj klare prezentas niajn ce
lojn kaj metodojn» laŭ kiuj oni devas agi.

(> Celo
1. Tri_branĈoJ de nktiveoojt informadoj instruadoj praktika utilto. 

Eur paralela, bone otudita kaj celkbnsoin agado sur 1c tri kampoj 
povas dini kontentigajn rezultojn kun daŭra valero.

2. La celo de la informadoj aidiskonigi la Internacian Lingvon kaj 
Cion» kio estas kreita en ĝi eŬ pere de ĝi» b)detrui la antaŭjuĝ
ojn, precipe en Io ŝlosilaj pozicioj de la kulturo kaj de la pub
lika vivos e)instigi al lernado de la lingvo kaj altiri novajn 
adeptojn al la movado.

-x. Ketodo.1
11» Diversaj eblecoj> eartikoloj; b)mallengaj informoj (nepre obje- 

ktivajЯ cjpublikaj prelegoj por generala publiko; vĈ)prelegoj ' 
en specialaj medioj (sciencaj inetancoj, literaturaj societojJ , 
sindikatoj» studontaj kluboj, diversaj asocioj ktp.); d)radiopr
elegoj kei informoj; e)afiŭoj; gjsloganoj; ĝ)okepezicioj; l^fil- 
mo j; idaliaj eblecoj laŭ la landaj a*  lokaj cirkonstancoj.

12• Fur intensa utiligado de Ĉiuj eblecoj paralelo efikas pozitive.
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Kvalito.
15. ĉefaj ereroj* a)romi la lingvor artefarita, verda kaj helpa k.s; 

oci” cle к nomu ĝin aŭ La Internacia Lingvo aŭ Esperantoj b)supor- 
flue menciadi diversajn projektojn da komuna lingvo; ojne dieti
ngi nete inter Kaperanto kiel vivante lingvo kaj tiuj projektoj, 
ее le cirkonstancoj devigas paroli pri ili; ĉ)uzl en nacilingvaj 
tekstoj Esperantajn esprimojn. ekz. "senideano", "Majstro", "ve
rdstelanoj" k.a.; deskribi pri Kaperanto en nekorekta nacia lin
gvo; ojnomadi la informadon pri Esperanto "propagando"; f)doni 
al la Esperanto-Movado sektecan karakteron itro multe da stoloj 
kaj flagoj, kantado de la hiimno kaj aliaj kantoj en nekonvenaj 
tempo kaj loko, strangaĵoj on le vestoj dum kongresoj kaj aliaj 
publikaj kunvenoj k.s.). La ereroj en la informado malproksimig
as do Esperanto dekmilojn oa personoj' 'kaT^gftgis^fogtg.n koiaprom- 
it.^cnae п~s«4A?ui- ~~~ ,

14. Por altigi la kv₽liton estas necese akcenti cion, kio montras la 
kulturan kaj praktikan valorojn de la lingvo: literaturo, scien
caj verkoj, Someraj Universitatoj, Belartaj konkursoj, precipe 
helpo dum vojaĝoj kaj en profesia labore. La digno de ĉiuj publ
ikaj aranĝoj respegulu la respekton, kiun la esperantistoj mem 
havas por la Liternacia Lingvo.

Konstantece kaj Kampanjoj
15. Konstanteco: La informado devas esti konstanta dum Is jero, por 

ko la publiko senĉese koneeiu pri la ekzistado kaj funkciado de 
Esperanto.

16. Kampanjoj: Specialaj kampanjej, kun utiligo de Ĉiuj metodoj, de
vas esti farataj antaŭ la komenciĝo de la kursoj, okeze de kong
resoj, je la 2amenhoftago kaj Ĉiam, kiam por tio prezentiĝos ta
ŭga okazo, ,

lie dio,; c. faligotaj
17. Ĝenerala Informado: Gi estae direktata al la larĝa publiko kaj 

havaa lŝ. celon krai generalan favoran agordon.
16. Speciale Informado: Gi estae direktata el specialaj medioj, kies 

interesoj iian?iras la limojn de iliaj naciaj lingvoj (sciencis
toj, diverzaj fakuloj, komercistoj, membroj kaj adeptoj de inte
rnaciaj organizaĵoj kaj movadoj) kun precipe stento al la junul
aro kaj al la studentoj.

Konkludo
19. La esperantistoj mem estu plo. forte konvinkitaj pri la praveco 

de la propea afero kaj pli kureto argumentu kontraŭ la eraraj p- 
rezentoj. Ciu esperantisto konstante klopodu larĝigi akaj aliigi 
sian lingvon scion, uiu esperantisto ĉiam portu Is Esperantan i- 
neignon (ne multajn, sed unu). En fakaj aŭ specialigitaj organi
zaĵoj la esperantistoj levu sian voĉon. La informado estu Ĉiam 
adaptite ol la medio, en kiu oni faras ĝin, kaj venu prefere do 
fciu medio mem.

20. Ciuj branĉoj de informado estu egale atentataj kaj paralele apl
ikate j. La maniero de informado varias de unu lando al la alia 
kaj de unu medie al la alia. Sekve, tiuj ĉi bazaj principoj estu 
aplikataj kun elasteco koj kun konsidero de la apartaj cirkonst
ancoj.

21. La tuta agado, paralele ketf harmonie kunordigita en la tuta mon
do, havu daŭre la celon diskonigi la lingvon, instigi al lernado 
kaj praktika aplikado de Esperanto, venki la Ŝlosilajn poziciojn 
en la kultura vivo kaj definitive favorigi la publikan opinion 
ol Esperanto.
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ermado psi la Intarnacia Lingvo”, akceptitan jani en la ‘1956-a ĵazo 
en Frostavallen (Svedio)•

Oni proponus Ĉiam, kiam vi volas elpaŝi antaŭ neesperantista plu
blika. ne forgesi almenaŭ §13*  M ja ne havas tiom de amikoj de nia 
kara lingvo, ke ni rajtus senzorge ilin fortimigi.

A.Medinŭ (Riga).

* ARGUMid.TITAh KONTRAŬKRITIKOfc!

Dum la 1975 jaro en diversaj nialandaj urboj aperis multaj pore
sperantaj artikoloj kaj informoj: regule informas pri Esperanto, da- 
nk,al sinoferema agedo de k-do J.Gold, la centra organo (ruslingva) 
da la latvia komunista junularo "Sovetskaje Molodjo*",  du artikolojn 
presis la revuo "Kulturo kaj vivo", la artikolon de k-do Isaev publ
ikigis la revuo "Nova Tempo’’, apeiax>ta kvinlingve; en multaj provin
caj gazetoj aperis poresperantaj artikoloj kaj notoj.

Sed samtempe en iuj gazetoj aperadas piknotoj kaj ironiesprimoj 
kontraŭ Esperanto. La aŭtoroj de tiuj Ŝi ri-informoj, senescepte, m- 
ontras sin absolute malkompetentaj kaj sciantaj nek la lingvon, nek 
la Esperanto-movadon.

Bebas tute nature, ke esperantistoj ne lasas sen responde tiujn 
Ĉi atakojn kaj sendas klarigajn kaj protestajn leterojn al la respe
ktivaj redakcioj. Tio estas necesa: neniu atako sen kontraŭatako! fr
ed., bedaŭrinde, kelkaj esperantistoj en siaj leteroj, krom argument
oj kaj eĉ anstataŭ ili, uzas insultajn esprimojn kaj ofendajn epite
tojn. Ni konsideras plej neoesa atentigi tiujn Ĉi kamaradojn, ke i- 
li, dezirante bonon al la Esperanto-movado, kaŭzas grandan malutilon 
al ĝi. Rezulte jem kelkaj ĵurnaloj kaj revuoj fermis siajn pordojn 
por esperantistoj.

La insultoj estas signo do malforteco kaj foresto de konvinkigaj 
pruvoj kaj nur kompromites nian movadon kaj bremsas ĝin. Simile rea
gas fanatikuloj-kredantoj, kiuj superŝutas la aŭtorojn de ateistaj 
artikoloj per insultoj kaj malbenoj. Per tio ili nerefuteble pruvas, 
ke en ilia dispono forestas kaj ne povas ne foresti science bazitaj 
argumentoj, kapablaj defendi iliajn falsajn kaj trompajn konceptojn. 
Ni ne imitu tiujn Ĝi fanatikulojn kaj ne helpu al niaj kontraŭuloj 
kreadi opiniojn pri esperantistoj kiel sektantoj.

Por konvinka, argumentita kentraŭkritikoi
D.L.Armand (Moskvo), 
A.S.Haikovskij (Moskvo), 
L.V.i edvedev (Moskvo),

' S.y.Podkaminer (Loningrad).

D-ro Istvdn Szerdahelyi
INSTRUADO DE ESPERANTO

Nunaj problemoj
Kvankam rni estas petita verki pri moderna"metodologio", mi pref

eras paroli pri 'feJ*nuna".  Ciu metodologia koncepto estis siatempe"m- 
oderna".

Tamen: oni ofte aŭdas pri"modernaj metodoj", kaj ĉiam evidentiĝ
as, ke Ĉi-tempe oni ĉiam konsideras nur la teknikan, pli ĝuste tekn
ologian problemon, la sistemon de rimedoj, la ilazon. Estae ofte fe
nomeno ekz., ke instruanto eniras en la klason kun plena valizo de 
diversaj ludiloj, bestetoj k.s. kaj pensas, ke per tio lia instruado 
fariĝod "Cseh-iaetoda". La demonstri!oj estas tre gravaj, sed ne unu
aj faktoroj de la tre kompleksa problemaro.

,1.1. Ne ekzistas Ŝtata lernejo sistemo on la mondo, en kiu ne estas 
integrita, kiel studobjekto, iu tremon lingvo. Estus oge interese he
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avi ekzaktajn statistikajn indicojn psi tiuj grandtrafikaj lingvoj, 
kiuj «stas lnetruetaj kiel fremdaj lingvoj en la plej granda parto de 
diversaj Ŝtatoj. Tiu Ĉi indios esprimus fidele la interlingvan inter
nacio eolan valoron de la koncerna lingvo, multe pli ol kiu ajn alia 
cifero. '
1.2. Ke okzistas Stata lerneja sistemo, en kiu Kaperanto estas organ
ike integrite kaj devige,egalrajte instruate.
1.Ĵ,  Ekzistas multaj lingvoj, kiuj nenie on la mondo estas enkadritaj 
on la lernejaj sistemoj kaj instruataj kiel fremdaj lingvoj (ekz. mla 
gepatra lingve - la hungara). Sed tiuj tiuj lingvoj havas siajn prop
rajn etnajn mediojn, kie ili vivas, funkcias, evoiusa. Esperanto est
as kreita ĝuste por esti "fremda lingvo*  on dlversaj lernejoj, Car4g- 
opatra” ĝi ne estas.
1.4. Neniam la organizita Esperanto-movado ekzamenis вегloze la kial
on de la punkto 1.2. Neniu Ci-konoerna serioza analizo estis ĝis nun 
farita. La okdek-jara evoluado Ci-konoemo egalas nulon.

Kvankam! Esperanto vivas, funkcias kaj evoluas nur sekvo de ĝia 
instruado kaj lernado. La instruado kaj lernado estas la imperativaj 
vivkondicoj de la Intemacia Lingvo, Ĉar ĝi ne havas etnan medion,es
tas nenlos gepatra lingvo stafete transprenita de gepatroj (la denas- 

• kaj esperantistoj estas kaj oble restos Ĉiam nur esceptaj kazoj).
2.1. La instruado de Esperanto preekefi ĝis niaj tagoj havis la ekskl
uzivan colon: obligi la nombron da esperantistoj. Sea: estas intereso 
de neniu Ŝtato kontribui al tiu celo. Kial estu ekz. la intereso do 
Nederlanda Ŝtato investi kaj zorgi pri tlo. ke anstataŭ (ni diru) >00 
esperantistoj estu mil? Klon proritas el tio la Ŝtato mem? Dos pli.ke 
tiuj esperantistoj disvolvos poete sian aktivecon ne on la "establita 
socio", sed ekster ĝi, en la aparta, artefarita satelito, iaspeca fa
ntazia sooi-sputnlko, kiu jam 80 jarojn turniĝas Ĉirkaŭ la organizita 
mondo.
2.2. Tiu fiktiva "Esperantujo" vivas sian propran, apartan vivon,.здЗ 
4eK£ жdirite, estas plialtigi la nomb
ron de la logantaro, disvastigi la limojn de Esperantujo, ĝis kiam - 
laŭ la febra fantazia de ekstremaj utopistaj - tiu satelito englutos 
la establitan mondon mem - kaj ostos unu lingvo - kaj unu homaro.
2.3. La nuna postule estas: klopodi, ko normalaj homoj alproprigu la 
internacian lingvon kaj uzu ĝin en sia normala,ĉiutaga vivo: kaj pri
vata, kaj oficiala. La direktoro estas inversa: ni klopodu enigi Esp
eranton. Celon-post-Celo on la establitan mondon, ĝis kiam ĝi tuto d- 
issolvigos on ĝi kaj plenumos siajn specifajn funkciojn ne ekster,sed 
en ĝi.
5.1*  La plej konkreta kaj Cajne la plej alirebla vojo kondukas tre la 
lernejo. La fakto, ke oni do tempe-al-tempo permesas almozo instrui 
Esperanton en iu aŭ alia lernejo inter diskriminacie limigitaj kadroj 
- kiel spertite el la 80-jata historio - preskaŭ nenion kontribuas al 
la iolvo. La oelo estas, ke Esperanto en ciu lerneja sisteme havu la 
saman statuson, kiel la aliaj interlingve uzataj, grsndtrafikaj ling
voj. Por stingi tiun, kvalite jam elian oeion, ni bezonas tute novej- 
n, modernajn rimedojn.
5.2. Antaŭ Cio oni devas eksperimente demonstri kaj ekzakte pruvi la 
pedagogiajn, didaktikajn kaj praktikajn valorojn de Esperanto, kiel 
lerneja studobjekto. Se surbaze de seriozaj dokumentoj la Ŝtataj ins
tancoj konvinkiĝos, ke:

5.2.1. Esperanto, kiel lerneja studobjekto enhavas valorajn pedago
giajn elementojn, kiuj kontribuas al la efektivigo de la generalaj 
popolklerigaj edukaj celadoj;
5.2.2. Esperanto kontribuas al la solvo de diversaj, hodiaŭ ankoraŭ 
nesolvitaj kaj kelkfoje eŭ nesolveblaj didaktikaj problemoj;
5.2.3. fino: Esperanto malfermas novajn formojn do aktivecoj en la 
vivo do gelernantoj kaj enhavas praktikajn utilojn - tiam la regis-
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•taroj pli serioze pripensos la demandon pri ĝia generala enkonduko, 
emancipigo kaj plena egalrajtigo*

5*5*  Tia aktiveco iam disvastigas - plej ofte ekster le organizita B- 
speranto-movado, hi citu kelkajn ekzemplojna O.Tzaut en Svislando, P| 
Jarvinon en Finnlando, d-ro H,Frank en Federacia Respubliko Germanio, 
d-ro M.Daazini en Italio, d-ro P.Zlatnar en Slovena Soe. Respubliko 
(Jugoslavio), Ib Schleicher en Danlando - kaj tiun vojon elektis ank
aŭ la kvinlanda Kunordiga Konferenco per gia Pedagogia Didaktika Eks
perimento. La eksperimento finigis, nun ni analizas la rezultojn, por 
povi liveri konkretan materialon al le interesitaj MinisteriojЛ1 es
peras, ko ni sukoesos kunvokigi iun super-nivelan oficialan konferen
con por registare pritrakti la problemon kaj trovi gian difinitivan 
solvon. Lau niaj ĝisnunaj spertoj tute ne la registaroj kulpas pri t- 
iu situacio, en kiu nun trovigas la lerneja statuso de Esperanto» mu
lte pli la organizita Esperanto-movado, kiu dum 80 jaroj ne sukcesis 
trovi la gustan kanalon kaj la adekvatajn rimedojn por atingi sian p- 
ropren celon. Ofte eŬ oni povas rimarki, kvazaŭ mem la esperantistoj 
tion ne volus fari.
Resume. Antaŭ ol paroli pri modernaj rimedoj de la instruado ni dev
as bovi eblecon kie ĝin apliki kaj al kiuj. En nia lerneja politiko 
nunmomente malpli gravas la ilaro, ol la gusta koncepto kaj adekvata 
al ĝi strategio, por enigi Esperanton en la oficialan lernejsistemon 
de la unuopaj itatoj.

"Heroldo de Esperanto”, N111, 1975» 
Sendia N.Staroduboev, estro de la Lerneja fako.

PRI LA UTILO DE ERAROJ
(Cetomba parolo)

Pace forpasis la muitkriema URSA-Komitato, ne ekzistinta eŭ jaro- 
n. Demetu la kapelojn. No nur por esprimi kondolencojn, sed' por ko la 
konkludoj el ĝia morto pli bone penetru viajn kapojn.

Kio estis la forpasinto? Dum renkontiĝo on Zaporoĵje on 1974- krom 
dezirantoj amuzi sin kolektigis ankaŭ homoj, strebantaj priparoli pr
oblemojn de la Movado on sovetia kaj ukrainia skalo. Malgraŭ la orga
nizaj mankoj, certaj homoj sukcesis okazigi "kuluaran konversacion”. 
Ciuj konsentis, ke la aferoj en SEJM statas malbone, en Ukrainio - t- 
erure*  La Konsilantaro de SEJM ne venkas gvidadon do la konstanto pl
imultiĝanta kvanto da SEJM-aj kluboj. Tial necesas en la konstruaĵon 
de la Movado onigi ankoraŭ unu etaĝon - regionajn konsilantarojn. Do, 
la defa SEJlfr-a Konsilantaro gvidu la regionajn, kaj ili gvidu simpla
jn mortulojn.

La ideo mem estis bonega. Kaj la premisoj ĝiaj estis veraj. Regi
onaj gvidantoj efektive pli bono komprenus la lokajn situaciojn, pli 
bone konus la lokajn homojn, pli konformajn planojn ellaborus (en SE
JM praktike forestas bonaj planoj), pli plene realigus tiujn planojn*  

Estis proponita eksperimento. La tuj elektita provizora komitato 
(ой, ŭates ni titolajn!) ellaboris planojn, proponojn, strukturon ktp*

La unue decida renkontigo estis organizita printempe 1975 en Don
ecka Plej arde elpagis por neceso de rekonstruo kaj reorganizo M.Bel- 
ogolovskij*  Lin firmo subtenis Ju. Lupickij, Ju. MuraŬkovskij, S.MiŬ- 
ŭenko, A.SekoviĈ, M.Lineckij, ne tre firme O.Kerzjuk, no kontraŭis N*  
Staroduboev, V*NoŬovkin,  A«Rogov kaj kontraŭis D.Kolker. La aliuj ie
estinto j silentis kaj no komprenis pri kio temas.

Estis elektita la unua URSA-Komitato. Ĝin oniris: M.Belogolovskij 
- prezidanto, Ju.Muraikovskij - sekretario, S.Miiŭonko - vicprezidan
to pri kulturaj eferoj. Surlokaj reprezentantoj on Hmolnickij, Polta
va kaj Ĥarkov estie respektive O.Kerzjuk, V.Nocovkin, Ju.Lupickij.

La planoj estis vastaj kaj bazis sin sur la doktrino: por la Mov
ado vivo necesa estas sociutila egado. La Komitato ekkontaktis kun 1— 
oka packomitato, organizis tradukadon do artikoloj pri la ĴO-e jaro

* l



Aktuale—2(29) 

de la Venke kaj ozi la sevataj virinoj^, komencis kompili ukrainian 
kantareton, ukrainian E-arkivon. arde ekdeziris plenumi Ĉiujn propo
nojn de la SEJM-KonsHaŭtero anta! ol aliaj kluboj.

Kaj tuj aperis kontraŭuloj. EkaŬdinte sonaron, sed ne sciante de 
kie. eksplodis M.BronĈtejn. Li decidis, ke URSA apartiĝas de dtsJM.e- 
lpensis por la ĵus naskito pekojn kaj kulpigis je ili. Belo-
golovskij dum SEJT-17 provis ion rakonti pri taskoj kaj planoj de la 
URSA-Komitato, sed eĉ t ra folioj de la protokolo, kiun li poste mon
tris al komitatanoj, videblis nefidemo.

Kaj aperis la unua kai la lasta samtempe muro, trabatante kiun 
la URSA—Komitato rompis sian kapon: nedisciplinemo de la anoj. SEJM 
estas pli granda, pli dikhaŭta kaj malpli arda - ĝi eltenas. La juna, 
nesperta URSA-Komitato forpasis. Kaj ni, starintoj Ĉe la lulilo kaj 
atestantoj de la morto, devas ne nur verkadi abundajn larmojn, sed 
fari certajn konkludojn kaj rakonti pri ili al ĉiuj.

La sperto de 18 ekzistado de la URSA-Komitato klare montris, ke 
onigi ankoraŭ unu etaĝon on la SEJM-an strukturon estae antaŭtempe. 
Por ke ajna simila organizaĵo povu ekzistadi, necesas havi en ĝi mi
nimume dekojn da aktivuloj. La Komitato havis nur 5-7 no tre klare 
komprenantajn. Organiza laboro estas nesese nur tiam, kiam estas la
boro, kiun indas organizadi. En Ukrainio tia laboro mankas.

Kiam post la dua renkontiĝo en Doneck M.Belogolovskij ekkoloris, 
neniom dubante kulpigis Ju.Lupickij-on pri tio. ke nur li Ĉiujn kon
vinkis organizi la Komitaton, kaj ekkriis, ke ii plu ne vo...,plu ne 
dozi..., la URSA-Komitato ĉesis la ekzistadon. Nur unu konkludon oni 
povas fari ol tio: la URSA-Komitato ne eatis bezonata.

Sed jenon mi volus aldoni. Dum la ’^Ж-Ког f atenco okupiĝas pri 
dnonvana kaj preskaŭ ne plenumata babilado, dum M.BrenĈtejn timigas 
Ĉiujn per "perfiduloj”, la forpasinta Komitato ion provis, ion fari- 
s, trovis interesajn vojojn. Anstataŭ kulpigi aŭ priridi niajn gvid
antojn prefero pristudu la rezultojn de tiu vere"ursa” eksperimento, 
kaj mi certas, ke oni trovos multon utilan. Kaj ne forgesu, ke trov
as nur tiu, kiu serĉas, sed ne tiu, kiu kritikas serĉantojn. Dum oŭ- 
Is ridoj.pri la nesukcesa eksperimento en Ukrainio, jam komenciĝis 

a aua. cu ĝ± vivos. Ĉu mortos - la estonto montros, sed eĉ en la p- 
lej malbona okazo SEJM ĝuste, praktike scios, kiu vojo estas nenioma.

Sed ts-s! La gardantoj de nia moralo no dormas. Ili pretas prij
uĝi novan provon, eĉ ne sciante, pri kio temas. Tial mi dume detenas 
min kaj ne rakontos pri la nova eksperimento, des pli, ke mi ne est
as inter la organizantoj de ĝi, sed nur inter viculoj. Kaj, se la due 
ankaŭ estos nesukcesa, ni komencos trian ktp. Se ni ciuj nin nutros 
per rememoroj - la Movado pereos. Bi preferas rompi frunton, serĉan
te vojon, ol stari kaj atendi semolinon Ĉielan, revante pri reveno 
de la ora tempo de nia junece.

Estinte sekretario de la estinte URSA-Komita
to Julio Huraĉkovskij (Harkov).

SIMBOLAJ TENDARANOJ

Ĉiujare okazas tiel, ke kelkaj personoj, kiuj ege velus partopre
ni SEJT—en, pro diversaj cirkonstancoj tamen ne sukcesis efektivigi 
la intencon, malgraŭ ke ili sendis aliĝilojn kaj aliĝmonon al la Pre
para Komitato.

En agado de UEA estas tia, laŭ mi, bone kutimo: se aliĝinto ne v- 
enas por partopreni Universalan Kongreson, la aliĝmonon li ne rerice
vas, tamen li ricevas Ĉiujn informojn: la programon, la Kongresan Li
bron ktp, kaj post la Kongreso al li estas sendataj la kongresa insi
gno kaj aliaj prikongresaj informoj. Kaj sufiĉe ofte okazas ankaŭ ti
el, ke multaj homoj, ne havantaj eblecon persone partopreni Universa
lan Kongreson, tamen aliĝas al UK por ricevi pri gi ĝustatempe Ĉiujn
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informojn kaj insignojn, blazonojn ktp» Kaj tiaj sjjnbolaj aligintoj 
jam estas tute normala fenomeno en la internacie skalo de E-egacLo.

Kaj jen mi venas al konkludos eble ni ankaŭ devus enkonduki tiun 
specon de aliĝo al niaj SEJT-oj kaj Konferencoj kiel simbole 
aliĝinto. Ja pluraj kategorioj do laboruloj pro speoifeco de sia la
boro kai ankaŭ homoj el foraj partoj de nia vasta lando, kiel ekzem
ple Kamcatka kaj Ekstrema Oriento, ne havas eblecojn iiujare partop
reni SEJT—ojn, sed ili ĉiam havas kelkajn "superfluajn" rublojn, ki
ujn ili povas sendi poi’ la simbola aliĝo al la B-aranĝo, por ricevi 
ĝustatempan informon, insignon tendaran kaj Ĉion alian, kion la alv
eninto ricevas de la Prepara Komitato. Kaj tio povus esti utila ne 
nur por la "simboluloj**  mem, sed ankaŭ por la Prepara Komitato, ваг 
ja estus alvenintaj aldone multaj rubloj, tiom bezonataj por bone p- 
repari la tendaron. Kaj tiu aldona mono postulas post la finiĝo de 
la tendaro nur kelkajn kromajn kovertojn, por sendi al tiuj bonvole
maj esperantistoj liston de Ia SEJT-partoprenintoj kune kun kelkaj 
ceteraĵoj, kiuj tamen estas ege valoraj por tiuj, kiuj ne sukcesis 
veni al la tendaro, sed tiam avidas tion fari.

V.Bespalov (Sodi).

RIGA ESPERA» ТО-ШатвИATO

Venis tompo, kiam Riga Junulara E-klubo ekbezonis jam profesiajn 
E-inatruistojn, kiuj vere konscias la gravecon do ĝusta kaj saĝa in
struado de la Internacie Lingvo. Laŭ praktiko ni scias, ke hazarde 
trovitaj volontuloj gvidi E-kursojn kaj rondetojn en lernejoj ankor
aŭ no kapablas doni al la Movado vere konvinkitajn adeptojn. Tiel en 
Rige la 7-en de februaro л976 ekfunkciis Esperanto-Universitato. Oni 
disdonis taskojn el niaj spertaj esperantistoj pri apertaj, sube men
ciita j, temoj. De tio oni havos duoblan profitont unue, la partopren
antoj de la Universitato havaa praktikon serioze prelegi kaj due.al
iaj aŭskultantoj posedos altkvalitajn konspektojn, kiuj povos esti 
uzeblaj per ilia laboro en lernejoj kaj por prelegoj al ĝenerala pu
bliko.

Dum la Rige Esperanto-Universitate oni pritraktos jenajn temojn 
(estas aldonataj la familinomoj de la prelegontoj, por ko oni povu 
peti konsilon pri koncerna temo aŭ sendi al $i persono siajn propon
ojn. eo iu SEJM-klubo aranĝos similan eksperimenton)^

1. Interlingvistiko - A.Kalninŝ;
2. Artefaritaj lingvoj - A.Silkalne:
3. Historio de la Esperanto-Movado (1887-1927) - SiNeilande;
4. Historio de la Esperanto-Movado (1827-1975) - T.Bercis;
5. Esperantaj literaturo, poezio, prozo (1887-1975) - A.MedinĜ;
6. Latva literaturo en Esperanto (1889-1975) - M.Burgmeisterej
7*  Historio de la E-Movado en Latvio (1889-1975) - M.Burgmeisterej
8. Esperanto - lingvo de la scienco - A.KalninŬ;
9. Esperanto-poriodiko - T.Bereis;

10. Esperento-organizaĵoj - M.Burgmeistere;
11. Historio de UEA - S.Meilando;
12. Historio de SEJM - A.Modinĝ;
13. Esperanta gramatiko - A.Ledinŝ.

Post fino de la Riga Universiteto la aŭskultintoj plenumos supe
ran ekzamenon en Ie Tartue ŝtata universitato por ricevi oficialan 
rajton instrui E-on en lernejoj.

Simila Esperanto Universitato estas organizita unue en la histo
rio de Riga Junulara Esperanto-klubo, hi estos tre dankaj, se spert
aj esperantistoj sendos al ni 3iajn konsilojn kaj proponojn laŭ la 
adreso: Aristids Medinĝ, 226002 Riga-2, Bd.Smilĝa, 34-5, Latvio.

A.Mofltot, rektere de RgHj
T. Berei»,—dekane—de ĴBEU (Riga ).
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SI programo de la Riga B-Univeraitato
Por supera ekzameno studento de la 3-Universitato, unue, devas 

bone seii la gramatikon. En la programo de RSU oni studos plenan ku
rson, kaj estos aparta ekzameno. Oni proponas el ĉiuj aejuanoj kona
tigi kun la demandoj de la ekzamenaj biletoj. Laŭ 61 demandaro ni p- 
roponas instrui ankaŭ en grupoj de progresantoj.

Literaturo: H.Seppik - La tuta Esperanto; V.Auld - Petoj al ple
na posedo; Esperanto 1.

Sube estas proponate eltiro el la gramatika demandaro:
1. Kiujn vortspecojn havas la gramatiko?
2. Kiajn numeralojn oni distingas on Esperanto?
5« Kiom da tempoj havas la konjugacio?
4. Klon vi solas pri konjunkcioj kaj subjunkcioj?
9. Kion oni devas scii pri la objekto?
6. Kiamaniere oni faras 1» vortojn en Esperanto?
7. Kion oni devas eoii pri la interpunkcio?

(Entute la gramatika demandaro enhevне 49 demandojn. - Red.) 
A.ModinŜ, rektoro de BEU, 
T.Borele, dekano de REU (Rige).

PRI LABORO DE LA KOMITATO

Oni komisiis al mi iom informi pri la laboro de la SEJM-Komitato. 
La komitatanoj inter si tre ofte letercirkuleras kaj tiel solvas mul
tajn demandojn, faras decidojn k.s. La interna korespondado estas tre 
afereoa. Oni diskutas perletere pri ĉiuj gravaj demandoj. Krom tlo d- 
um 61 agadjaro Jam okazis du kunsidoj de Ie Komitato (ne konsiderante 
tiujn dum la tendaro). En Leningrado partoprenis 4 komitatanoj, en T— 
ilnius - 5 (Ĉiuj eŭropaj).

Certe, la kunsidoj estas pli bona formo de laboro, sed ofte ne e- 
stas faolle organizi ilin. Pri la leningrada kunsido skribis M.Bronŭ- 
tejn. Dum la vilniusa kunsido estie priparolitaj preskaŭ la semaj le
ningradaj demandoj escepte kelkajn. La plej grava demando estis la s- 
ekva SEJT kaj SEJLS-Konferenco. Oni decidis «aldoni "Tendaran Libron" 
lige kun la '.O-Jara jubileo de SEJM. Alia grava decido estas eldoni 
broŝuron pri SEJM por ekstersejmanoj lige kun la 10-jariĝo. Komenciĝ
is diskuto pri aktivecoj de SEJM lige kun la Olimpikoj en Moskvo en 
1980. Temis pri amasa ekzamenigo Ĉe prof. P.Ariste ŭu antaŭ, ŝu dum, 
ĉu post SEJT. Aldone oni parolis pri agado de sejmanoj antaŭ kaj post 
la partia kongreso. Estis kontrolita plenumado de la laborplano de la 
Komitato (publikite on "A"-24). Konkludo - ĉiuj pionoroj estas plenu
mataj. kvankam kelkaj pro objektivaj kaŭzoj iom malfruas. Estis prip
arolita demando pri eksterlandaj vojaĝoj de sejmanoj, pacmovadaj afe
roj ktp. Certe, oni diskutis kaj akceptis decidojn pri multaj aliaj 
aktualaj aferoj. Sekva kunsido de la komitato okezoa dum la martaj f- 
estotagoj.

Do, la Komitato Isobras. Aktivo agu ankaŭ ĉiuj sejmanoj! 
P.Jegorovas, dekretario de SEJM.

INFORMLETERO NS1
pri la 18-a Sovetie Esperantista Junulara Tendaro (SEJT-18)

La tendaro eatas dediĉita al la 10-jara 
jubileo de Sovetia Esperantista Junula
ra Movado.

uo
La I-a 'jubilea Konferenco de la SEJfe-Konsilantaro kaj SEJT-18 ok

azos on la orienta parto de Leningrada regiono (Ĉ. 200 km. de Lening- 
rad), sufiĉe prokeime de la urbo TiŬvin. La sntafttendare Paroliga Pe
riodo por Ĉi-Jaraj kursfinintoj ankaŭ okazos apud la urbo TiŬvin.
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ТЖРО
™ 'TTe Konferenoo kaj itas oligo Periodo okazce la 12-15 de aŭgusto 
1976. Ia tendaro okasas la 17-25 da aŭgusto 1975»
PROGRAMO

•La progremo de SKJT-18 konforme al la Regularo de EEJ1 nepre en
havos bepazajito-inetruado en Ĉiuj niveloj» Krome okasos diversaj po
rpacaj arangoj (Inklusive labortagon por la Pecfonduso), prelegoj,fe
on ĉartoj, festoj*  belartaj kaj sportaj entreprenoj kaj aro da simil
aj agrablaj programeroj» 
mte

PaTt1 
utima, 
amen la PP-e: 
konferencano

»8 da k-do.
La aliĝiloj kaĴ la'k

La katlaoj kaj aliĝiloj*  aon 
dataj»

___^prenantoj de la Konferenco kaj Paroliga Periodo logoa en k-

i turistaj kondiĉoj (tondoj, dormosakoj*  кошта kaldrono..»)*t-  
s PP-enoJ havos unu evanteĝoni ili ne eldon surloke*  kiel li, 
konferencanoj*  sed martos dum kvin tagoj*  kiel veraj turistoj» Loga

do dua la SLĴT-periodo - on dometoj kaj parte en tendoj. Manĝado-en 
manĝejo» Pri Ĉiuj ceteraj kondiĉoj (partoprenato ktp») legu en la 
Regularo da 8EJT (*Aktuale"-8*i97>)»
KOTIZO

Viel kutile, ĝi estaa duparta!
e) allgkoviso (por tendara insigno*  emblemo*  poĉteispeaoj ktp.) 

estasi
- 4 rb. por gelernantoj
- 5 rb. per gestudentoj
- 6 rb» por la ceteraj»

b) partoprenkotizo (por manĝelspezoj*  littolaĵoj ktp») estas
5 (vri) rubloj por ĉiu pertoprontago» Veno por neplena konferen
ca kaj tendara periodo estas ebla.sed nedezirinda. La aliĝintoj*  
kiuj ne sukcesos veni*  rericevos Ie parton V de la sendita ko
tize»

Ea~kotisojn kaj aliĝilojn sendu laŭeble pogrupe al IHmtteJn no
ise j Cale vidi 187500 Leningradaкг Ja obi»*  j 'iĉvir.*  glavpoĉta*  ab» Ja- 
ĉĉikft2»

Ciujn Informojn petu de la sama persono laŭ adresoi
1Б7500 Leningr. obi., Т1вг1п-5» 1-J Mikrorajon*  44.kv. 22. 

aĈ de k-doj A.Kogan kaj V.Gakalenko (adresoj en la Lokra baria Libro)»
La aliĝiloj kaj la kotizoj estas akceptataj ĝis la 1-s de Junio» 

ditaj post la monolite dato ostos reson

ete geniza Komisiono.

UKUA KILT1S0 , 1
pri Baltia Esperanto-tondaro - 76

Ĉl-Jara tredieia 17-a BBI. kiu okasoa on Litovio*  estas dediĉita 
el la XxV-a Kongreso de KPSU L-J al la komenciĝinta 10-a Jarkvino»
CILO de le tendaro - praktiki la internacian Lingvon en amika*  gaja

PHGgiaao - somra universitato kun prelegoj pri politikaj*  popul
ara ciencaJ*  lir.gvaJ kaj movadaj temoj*  E-kurso, fakaj kunvenoj, lib
era tribuno*  viva gaseto*  lingvaj kaj sportaj konkuroj*  artaj kaj 1- 
iteraturej horoj*  distroj paŭzoj, spektado de lumbildoj kaj fildoj*  
ekskursoj*  koncertoj k»a.

TKMPO - de la 50-a de Julio ĝis la 9-a de ekgusto»
IPKO - estoa ĝustigita en la dua bulteno» 
LOĜADO - nur on komunloĝeJe» fii sufiĉas por 200 personoj» Kosto- 

70 kop. por tagnokto.
1 ’ . e
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MANĜADO - en Ie surloka manĝejo, po 1,50 rb. tage. Krom tio en la 
urbo funkcias restoracio kaj vendejoj.

ALIĜO - ĝis Ie 1-a de junio. Aliĝilo sen antaŭpagi la tendarkoti- 
zen ne validas.

La tondarkotizo, kiu inkluzivas tranokton, manĝadon, senpagan ek- 
ekurson kaj aliĝeumon, pageblas dumjare - aŭ por la tuta tempo sume 
25 rb. afi por kvin tagoj, sume 14 rb. Por lernantoj respektive 23 kaj 
12 rb. Pagante por 5 tagoj, nepro notu la precizab daton do via elve
no tendaron.

Aliaj formoj de antaŭpago ne estas akcepteblaj.
Atentigoj por la partoprenontoj

La a ni i c i p a tendarkotizpago garantias vian par
toprenon en la tendarol

Lernantojn ni akceptas nur eub la gvido de instruistoj.
La tendare manĝokarto antaŭvidas ankaŭ la dietan kaj vegetaranan 

manĝaĵojn.
Aliĝilon kaj monon sendu al BAbBJLAlTIS Viktoras: ab.d. 166, Lit: 

SSR. 235300 Klaipeda. La monon laŭeble bv. sendi kolektive (ne malpli 
ol tri kotizojn). Antaŭdankon!

Viajn proponojn kaj dezirojn sendu al la prezidanto de la Tendara 
Komisiono k-do LUKOSEVICIUS Telesforas, teknikumo,- 235240 Joniĉkelis, 
Lit. SSR.

Pli ĝustajn kaj detalajn informojn vi trovos en la dua bulteno,k- 
iun ricevos tiu aliĝinto.

Do, ne plu hezitu kaj senprokraste tuj aliĝu al la 17-a BETI 
Tendare Komision©.

ALIĜILO el la 17-a BET
(Validas nur kun antaŭpago de la tendarkotizo)

Plenigu preslitere!
Ricevita ___________
P/m de
Nr.

1. Familinomo 2.Persona nomo
3 • Kas kiĝdato 4.Nacieco__________  5 .Partie c о_____________
6. Profesio_________________7.Jaro de esperantistigo____
8. Poŝta adreso______ _____________ _____________________________________

Pofitnandate mi forsendis:
amplenan tendarkotizon sume rb.
bJtendarkotizon por 5 tagoj ekde .sume rb.

Aliginte, mi konsentas obei la tendaran tagordon kaj disciplinon. 
___________ Dato___________________Subskribo

DUOBLA FESTO

Dum la lastaj pasintjaraj tagoj al Vilnius komencis venadi gastoj-e- 
sperantistoj ol tiuj anguloj de nia lando. Estas admirinda impetemo- 
oni flugas kelkajn milojn da kilometroj por kune pasigi kelkajn tag
ojn. Versajne, nenie, krom E-ujo, ekzistas io Eimila. Vilniusa junu
lara E-klubo "Juneco’’ jam delonge organizas dum la jarŜanĝoj E-ista
jn renkontiĝojn. Ciujare tiu aranĝo vastigas, farigas pli kaj pli r- 
eprezenta, nun oni jam povas nomi ĝin tutsovetia. Ci-tiu estis spec
iale grava, ĉar kreiĝis du novaj E-familiej. Feliĉon el ili! En la 
historio de "Juneco” edziĝiestoj ne estas rara evente, sed samtempe 
du - tio jam estas evento.



-31-
Aktuale-2(29)

Do, la kaŭzoj de la festos Merite UrbaneviĈiute kaj Staseo Gajda- 
maviĉiue, Giaĵine Grabeĵite (ĉiuj el “Juneco") kaj Algle Oĵkinis (K- 
aunes) kaj la tradicio aranĝi novjarajn renkontiĝojn. Jen pro kio e- 
atis duobla festo. Venia gestoj el ĉiuj regionoj de SEJfe-aktiveco te
reni el Mezazio, el 16 urboj, juniaj respublikoj. La aranĝo estie tre 
altnivela je E-ista vidpunkto. Inter la partoprenintoj - 5 komitata
noj de SEJM, multaj eliaj konataj aktivuloj. Entute pli ol 60 parto
prenantoj el jenaj urboj: Novosibirsk, Celabinsk, Miese» Ufa, Mookv- 
o, Roetov-Don, $arkov, Kievo, Loningrad, Tiftvin, Tallinn, Riga, Kau- 
nas, Kapsukas, Eiauliai, Vilnius. Tiuj, kiuj no povis veni, sendis 
laŭ nia adreso kaj laŭ la adresoj de la nuptontoj gratulojn, saluto
jn. Precipo interesaj eetas tiuj do Ivanovo, Vilniusa Sindikata E-k
lubo, ТеSkont, Novomoskovsk, subtenanto Cemov ktp. Dankegon al ili 
Ĉiuj! Korespondaĵoj antaŭ la Novjaro abundis: poŜtmandatoj, poŝtkar
toj, leteroj, telegramoj...

La 51-₽ de decembro 1975» vespero. Ciuj gastoj kaj preskaŭ Ĉiuj 
mastroj jam estas surloke - c. 15 km de Vilnius on Vilaĝo Sudorve. 
Bankedsalono. Biero. Ankoraŭ io. Unue komenciĝas la Novjara fosto.La 
lokojn de la junaj geedzoj okupis falsaj paroj (de inversa konsisto). 
Paroloj, toatoj, dancoj en alia salono Ĉe la Novjara abieto, kantoj. 
Sonas muziko do akordeono, iam do magnetofono. Jen la Novjaro! Ŝpru
cas ĉampano, interkisiĝo... La Novjara festo estas finita, tuj kome
nciĝos B-nupto. Jen finfine .ili venas: la du paroj en popolkostumoj, 
la svato kaj svatino. Sed ne tiel facile estas eniri. Tamen la svato 
helpe de eia bona lango kaj enna vo de sia seko elaĉetas la vojon,"ĝ- 
ardeneton*,  lokon Ĉe la tablo. La malĝustaj geedzoj estas forpelata- 
j. Sekvas longa kaj mensoga perolo-dakonto de la svato mensogulo.Sur 
la muroj- tentaj pentraĵoj. Oni rapidas fiksi ĉion Ĉu pei magnetofo
no, ĉu per fotilo. Kaj jen komencigis gratuloj, dancoj, specialaj e- 
rtej programeroj, belaj vortoj, vareoj - ĉio por ili. Jen elpaŝas t- 
iŭvir.anoj. a/

Venis la tempo airis kvaropo ankaŭ diri ion. La intervjuo monta
as, ke atendeblas ne abunda, sed tre altkvalita rikolto. Tamen tedis 
Ĉe la tablo.

En la dancasalono la svato kontrolas la junajn edzinojn - ĉu ili 
scipovas bone danci, Ĉu ili estas sveltaj, ĉu estas rektaj iliaj ga
mboj. .. Post la dancado de la svato kun la junedzinoj sekvas honoraj 
dancoj de la junaj geedzoj. La junedzinoj ĝuas specialan atenton de 
knaboj. Valso, polko.•• Dancas iam ĉiuj. Jam preskaŭ mateno• Bulgaro 
el harkovo plezurigas per kortuŝaj makedonaj kaDtoj. Kantoj denove, 
litovaj popolaj, naciaj. Invito por nelonga kaj terura dormeto.

Mateno, la 1-an. Lengo kaj persiste oni vekas ĉiujn. Kuracisto 
kontrolas la sanon de la junedzinoj. Pli-malpli. Denove Ĉiuj Ĉe la 
tablo. Tuj komenciĝos pendigo de la sva t ©-mensogulo. Oni legas la v- 
erdikton. Oni preparas testamenton. Sed, feliĉe, sevas lin Ĉampanbo- 
telo, donacita al Is juĝantero - nek simbola nek vera pendigo. Per 
tio la nupto finiĝas.

Rekomenciĝas la Novjara E-renkontiĝo. Ciuj veturas al Vilniuso. 
La junaj geedzoj vojaĝas el Tallinn. Aliaj vespere iras al koncerto 
Novjara en la Sporta palaco. Poste longa teumado, kantado, dancado, 
ludado en komunloĝejo. Cio laŭ popolaj moroj, kutimoj, ritoj. Matene 
ekskurso tra la urbo. La komitatanoj dum tiu tempo kunsidas. Vespere 
komuna kunveneto, fermo de la renkontiĝo. Jam oni komecas felvetura
di hejmon. Kelkaj movadaj demandoj, informo pri la enhavo kaj rezul
toj de la komitatkunsido. Komenoiĝi3 "postkongreso". Malfrua vespera 
kaj nokta programoj estas la samaj.

La sekvan tagon por la dezirantoj estas ekskurso al Kaunss, ali
aj iras al orgena koncerto en la Katedralo. Sekvas veturo al nova r— 
giono de Vilnius Lazdinai, la samtitola restoracio. Vespere en la 1- 
oĝejo de V.S. oni provas sensukcese fintrinki la bieron. Diskutado 
pri la metodiko de instruado, aliaj movadaj demandoj, personaj inte
rparoloj.



Aktuale-2(29)

Le lasta gaeto forveturis Is 7-an da januaro. Tia proksimume kr
onike bildo estae. Konkludojn feru vi mom.

P,Jegorovas (Vilnius).

La renkontigo en reflektoj
Litovoj havas strangan tradicion: dum nupto oni nenion trinkas 

kaj manĝas, pli ĝuste, trinkas nur bieron kaj manĝas nur pizon. Se 
konsideri, ko ni veturis al Vilnius dum tuta tagnokto kaj nenion ma
nĝis, tia tradicio ŝajnis al ni domaĝa. Krom tio k-do Gilinskij (di
ablo lin manĝo!) alveturigis el Leningrado "bengalajn fajrojn*,  kiu
jn ni kun grandega plezuro forbruligadis, post kio evidentigis, ke 
nia pizo jam ne estas manĝebla, kaj le biero ne estas trinkebla pro 
densa tavolo da cindro de tiuj ĉi fajroj.

Tamen la renkontiĝo entute al mi ekplagis.
L.hovikova (v.Ilek ĉelabinska rg.).

Tutan tagon la jO-an de deeem.brо ni promenadis laŭ stratoj de n- 
ia Ĉefurbo Moskvo: vizitis magazenojn, frizejojn (tia ja estas le v- 
irina karaktero). Nur vespere ni, preskaŭ sen fortoj, eksidis en av
iadilon kaj, senmove kniante en la foteloj, elflugis al Vilniusо.

La 31-an de decembro ni aĉetis biletojn por la reo vojo, antaŭe 
menditajn de gastemaj mastroj por ni. Vilniusanoj forveturis al 8ud- 
arve por ĉion prepari si la Movjara festo. Miŝa Gilinskij enmanigis 
el ni mapon de la urbo, Vitas klarigis, kion kie trovi, kaj ni daŭr
igis nian konatiĝon kun la urbo. Certe, la vojon ni perdis! Ni kome
ncis kaptadi taksion, sed ĝi ne estie kaptebla. Fin-fine apud ni ha
ltis ies propra aŭtomobilo. Longe-longe ni servadis la straton DaŬk- 
ar.to, kie troviĝas la loĝejo de Silas. Kaj trovis... kun helpo de la 
ŝoforo.

...Je la 10 horo ni renkontis la Novan jaron laŭ la ufa tempo kaj 
poste... ni gratulis unu la elian okaze de la nova 1976 jaro kaj in
terkisis kun genajbaroj, hi dancis, ludis, kaj matene estis jena bi
ldo: en malgranda ĉambro en dormosakoj kuŝis pli ol 25 personoj. Kaj 
la tutan nokton ni tradormis sur unu flanko, ĉar pro la malvasteco 
nek turniĝi eblis nek profunde spiri. Kiu ne sukcesis okupi lokon p- 
romenadis dum nokto lau koridoro. Tage daŭrigis la festo...

Sis revido, gastema Vilniuso! Ki nepre ankoreŭ vizitos vin. 
A.Silantjova (Ufa).

CRRR-14 EN MOSKVO

La 14-a CRRR okasis en Moskvo la 7-9 de novembro 1975. Al la Re
nkontiĝo venis reprezentantoj el Leningrad, Tula, Kolomna, Pskovo.I- 
vanovo kaj Kamenka, Jurjeveo de Ivanova regiono. Moskvanoj ĝoje kaj 
Varme akceptis siajn gastojn, al kiuj ili proponis varian programon, 
prizorgis bonajn kondiĉojn por la laboro kaj ripozo.

Dum la CRRR-14 okazis 5 laborkunsidoj, dum kiuj oni treaŭskultis 
raportojn pri fi-agado de SbJM-kluboj. skizis planojn por estonto.Mu
lton novan kaj utilan eksciis ni el la prelego de S.Ji.Kuznecov “Esp
erantologio - kio ĝi estas?”. Ankaŭ interese estis la rakonto de D. 
L.Armand pri la 6O-a UEA-Kongreso, ilustrata per slajdoj. Gravan lo
kon en nia interparolo havis la proksimiĝanta XXV-a Kongreso de KPSU, 
pri ĝia inda renkonto kaj pri tio, kion povas kaj devas enmeti E-is
toj en tiun gravegan eventon. Ki same atentis la partoprenon de SEJo— 
kluboj en MELI kaj ĝenerale en la socipolitika vivo de nia lando.

eksterkunvene tempo pasis senrimarke rapide: bankedo, vizito al 
la muzeo de la historio kaj rekonstruo de Moskvo, al la muzeo de Ma- 
jakovskij, spektado de "Drama kanto" en la teatro je le nomo de Puŝ
kin... Kun ĝojo akceptis la E-istaro la montron de slajdoj pri SEJT- 
17, BET—16, pri Jemeno, kiujn antaŭnelonge vizitis k-do V.Samodaj.

Le GRRR-15 okazos en Ivanovo dum majaj festotagoj.
L.Goreva,prez-ino de Ivanova E-klubo.
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"PARI. ASO—75”, "РАЯЙА80-76"

Jaci tradicia poezia konkurso de Rige Junulara E-klubo havas pli 
kaj pli da partoprenantojn. Poetoj el Jugoslavio, Pollando, Hungari
oj GDR, Nederlando, FRG, Bulgario, Rumanio kaj multnombre el Sovetu
nio sendis siajn plej interesajn verkojn. Alte jurio havis neatendi
te grandan kaj interesan laboron. Longe ili ne povis decidi pri la 
rezulta distribue de la premioj кал ИЯат jam volis anonci la venkin
tojn en januaro 1975» venis ankoraŭ verkoj de kelkaj diligentaj aŭt
oroj, kiuj tute ŝanĝis la aferon. Sed nun la fina decido estas jena:

1. Kunigi ĉiujn verkojn, senditajn dum la periodo de aprilo 1974 
ĝis oktobro 1975.

2, Alta ĵurio decidis unuan ne aljuĝi, sed premii per du
duaj premioj aŭtorojn: G.Gercikov, V.ĉilas - Sovetunio; per tria pr
emio - H.Trunke (FRG).

La organizantoj esprimas sinceran dankon al ĉiuj partoprenintoj 
de "Parnaso-74. -75” kaj deziras grandan sukceson en la nova konkur
so "Parnas0-76".

Gelo de la konkurso "Parnaso-76" eetas pliaktivigi junajn E-poe- 
tojn kaj ĉiujn, kies koro junas, kiuj ne povas silenti pri la beleco 
de nuna vivo, amo, mirinda naturo kaj E-movado. La plej bonajn verk
ojn oni publikigos en "Amikeco". Oni akceptas Ĉiuspecajn originalajn 
poeziajn verkojn laŭ libera temo ĝis la 15-a de junio 1976.Sendu ko
nkursajn verkojn al Aristids Liedinĉ: Riga-2, Ed. Smilĝa, >4-5,226002 
Latvio, USSR.

Valoraj premioj atendas vin! Bonan inspiron!
Poezia feko de Riga Junulara B-klubo.

IKPORMOJ

NOVAJ SUBTENANTOJ DE SEJM
(Aldonu en la Sekretarian Libron)

55 «N ATH J A.J. - 685006 Petropavlovsk-iia-Kamĉatke,bulvar Ribackoj s- 
lavi, 5-10.

54. E-klubo de Petropavlovsk-na-Kamĉatke - adreso la sama*
55. KULIK0V Vs.V. - 644007 0MSK-7, Sazanova, 35-
56. CELISCEVA R.V. - 614900 PERMJ, ul. SiĈkina, 19-86.
57. Sefronova E.A. 6 455109 Sterlitomak, I.basiri, 5-75.
38.F/IZ0VA  F.H. - 4569Ю SATKA-3 Celabinskoj obi., Metallureоv,15-64.
59.KULAKOV I.F. - 594028 V0R0LEJ-28, Irkutskaja, 21-28.
40.N0VIK0VA  L.L. - 456052 s. ILSE Celabinskoj obi., AĈinskij r-n.
41iBARTASEVIClUS L. - 255030 KEDA IN IAI, ab/ja 50, Litova SSR.
42.VOJNAROVIC  A. - 345871 g.AVDEEVKA-5 Doneokoj obi., ul.Gagarina,

23-57.  .
45-ST3IUJAS V. - 255280 BIRJAI, Radvilos, 4-5, Litova SSR.
44. BESKAREV V.P. - 605009 GORKIJ P-9, ul. Rezervnaja, 11-5.
45. VAITKUS A. - 253009 KAUKAS, Darĵelio, 11-45, Litova SSR.
46. HANS ANSO - 202902 VASTEMEISA,Viijandi rajoon, Estona SSR.
47. KAPUSTIN L.G. - 603115 GORKU, lievzorovoj, 72-7.
48. K0T§LNIK0V A. - 400015 VOLGOGRAD, ul. G.Koroljovoj, 9-19.
4-9 .AUKSTIKALT IENE Bx. - ^ASVALIS, Janonio-27, Litova SSR.
50. ZDR0G0V J.N• - 453625 s. GUSEVO Abzelilovskogo r-na Baŭkirskoj ASSR
51. GRINEVIC V.I. - 275000® KODIMA Odesskoj obi., ul. 20 let 0ktjabra,8.

Bv. korekti erarojn en la Sekretaria Libro:
P. 7 Rimarkoj - punkto 9 tekstu: "Ne malpli ol 45 ekzempleroj"; 

aldonu punkton 10: "Notu la kursgvidantojn, daŭron de la kurso".
P.Jegorovas, Sekretario de SEJM.
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Estas principe decidite organizi apartan tradukistan kurson ant
aŭ la SEJM-Konferenco. Lakurso okazos sur ĉipo, navigonta da Moskvo 
ĝis Leningrad (4-5 tagojn). Detaloj (tempo, kosto...) estas alligot
aj pli poste.

Informas A.Gonĉarov.
e « • • • •

GRAVI;!
La redakcio de la revuo “Soveta Unio* ’ aperigos artikolon pri E, 

se venos demandisteroj el eksterlando. Proponu al viaj korespondent
oj sendi al laredakcio (Moskvo, ul. Moskvina-8, “Soveta Unio”, kult- 
urfako, al V.B.IlleĈ) diversajn demandojn pri la E-movado en USSR.

. V.Aroioviĉ (ŭioskvo).
• * * •*«  • « •

Mi publikigis en la Voroneĵa junulara gazeto “Melodoj kommunar” 
tri artikoletojn pri Es "Esperanto” (24.8.74$, "Vstreĉa s poligloto
jn" (1.11.75) kaj "NeobiĈnij tajnik" (l6.12.75). Du artikoletoj aten
das sian aperigon. Sed mi estas preta ĉiumonate publikigi po unu-du 
artikoletojn pri E-to aŭ gvidi konstantan rubrikon.

iii petas vin: turnu vin al Ie redakcio de la gazeto “Molodoj ko- 
mmuner"(394740 Voroneĵ-centr, pr. Revoljucii, 33) kaj petu miajn ar
tikolojn semtempe proponante al ĝi artikolojn el viaj lokaj gezetoj 
por ke instigi la redakcion al pli bona rilato el Esperanto.

I.Kulakov, subtenanto do SEJM (Voroneĵ).♦ • • ••• • * .
Kroatia b-Junulara Asocio (KEJA) petas helpon. Por kroni revigl

iĝon de junulara E-agado KEJA organizas on majo 1976 Internacian ek
spozicion de infandesegnajoj. SEJM-kluboj kaj subtenantoj de SEJM e- 
stas petataj sendi desegnaĵojn do infanoj 4-13 jaraj lsŭ la adreso:

Kroatia Esperanto-Junulara Asocio, 41000 ZAGREB, AmruĈeva 5/1, 
p.p. 499, Jugoslavio.

A«Gonĉarov (Barnaul).• ♦ • ♦ • • •••
MOSKVO

Moskva vii iri a grupo en la dua trimestro de 1976 organizas ekspo
zicion de infanaj pentraĵon. La plej bonaj ol ili estos senditaj al 
la IV-a Barcelona ekspozicio. Tomoj por la pentraĵoj estas tiaj:

1. -^i8 granda belega Patrujo;
2. Ŝatata fabelo faro de H.Anderson;
3. 'de patrino»
La aĝo de partoprenantoj povas esti de 6 ĝis 14 jaroj. Infanoj 

ĝis 8 jaroj povas pentri por ajna maniero. La pli aĝaj deves pentri 
nur per akvofarboj.

La dimensio de la pentraĵoj devas esti en linoj de 25x25 ĝis 30x 
40 cm. La pentraĵojn ni petas glui sur kompiteta papero. Sur la mala
ntaŭa flanko devas esti skribitaj 18 titolo de bildo, nomo kaj aĝoĉb 
la aŭtoro kaj la adreso de Ie organizaĵo, kiu sendas la bildon.

Ni petas sendi la desegnaĵojn ne pli malfrue ol ĝis le1-a de ju
nio 1976 laŭ la adreso:

117071 Moskvo, str. Malaja Kaluĵskaja, d.12, loĝ.24, G.Armand.
La kunvenoj de LIEK okazas ne je la 14-a, sed je la 18-a horo.

Bonvolu noti la novan ofican telefonon de V.Aroioviĉ: 111-78-26.
• ♦ • • ♦ ♦ • • •

UEA
En Ufa E-klubo estas preparitaj

1. Kinofilmo pri REVU-11 kaj SEJT-17 (16 mm);
2. Unu serio de lumbildoj pri SEJT-17 kaj REVU-12.
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bovaj libio.i d Eo
"Tallinn" - 96 paĝoj» lakite - 1,58 rb., polietilenkovrite - 1,81 

ro., 55000 ekz., eldone^® "Eesti Raamat" Tallinn 1975•
Nalgranda kolorbilda elbumo pri Tallinn, pri ĝia malnova kaj nov

aj urbopartoj, monumentoj, kultura vivo, industrientreprenoj ktp.itfal- 
multa teksto estas en la estona, rusa, angla, germano, finna kaj Esp
eranta lingvoj. - . -

Sovetaj E-istoj povas mendi ĝin pere de lokaj librovendejoj (oka
ze do ilia konsento), kiuj direktu siajn mendojn al "Estiknigotorg", 
Tallinn-90, Parnu mnt, 10: pere de "Libro-per-poŝto", Tallinn—90,P«k. 
199; pere de Tallinna E-Klubo laŭ la adreso» 200001 Tallinn-1, Uarvs- 
koe ŝoseo 25-5, J.Ojalo.

El la pli fruaj eldonaĵoj estas ankoraŭ riceveblaj» J.Ojalo "Esp
eranto koelo opik" (51 kop.), E.Kruston "Okupacio" (58 kop.), "Kalev- 
ipoeg" (60 kop.).
Kroniko ~

La 27-29 de januare 1976 Tallinn vizitis 10-persona grupo de fin
naj E-istoj, reprezentantoj de la maljuna kiel ankaŭ juna generacioj. 
En la grupon apartenis i.a. E-akademiano honora membro de UEA prof. 
Vilho Setala, prez. de la finna Esperanto-Asocio Oskari Lehtivaara,p- 
rez. de la Finna Fervojista ^-societo Milo Bervala, estona-finna ge
paro Sigrid kaj Lasso KivistS kun sia 7-roonata filineto Tiina-Mari.La
28-an  de januaro okazis renkontigvespero kun reciprokaj paroladoj kaj 
komuna koncerto. La 29-en de januaro oni priparolis la movadajn prob
lemojn en ambaŭ landoj kaj eblecojn por reciproka prikultura kunlabo
ro.

J.Ojalo (Tallinn).
eee • • • * • •

RIGA
La 20-an do decembro 1975 en Riga okazis vespero, dediĉita al Ь-зв 

L.Zamenhof kaj Tago de Esperanto-libro. Prelegis s-anino L.Jovsejeva. 
Siajn versaĵojn Ekklamis s-ano Harijs Skuja, koncertis ensemblo de le 
blindula rondeto "Internacia amikeco". Estis aranĝita rida ekspozicio 
de E-aĵoj, poste okazis amuzvespero. Ceestis ankaŭ gekursanoj de E-k- 
urso.

La E-poetino Elvira Lippe gajnis la duan premion (arĝentan medal
on) on la literatura konkurso "Patxolo-75”, organizita en Italio.

S-anino S .E oiiando en la konkurso de Pola Radio gajnis la Ŭefpro- 
mion - 1O-tegan ekskurson tra Pollando.

En la III-a Internacia ekspozici-konkurso do infandesegnaĵoj, or- 
8 anizita en Bareelono (Hispanio), partoprenis ankaŭ 5infanoj el Riga.
iuj ricevis premiojn.

Pri Esperanto on la 8-jara lernejo de Jaŭneŭce prelegis s-ano Ta
lis Sercis (Rigo)} samtempo ostis organizita riĉa ekspozicio de B-aĵ- 
oj. Pri la aranĝo aperis informo en la regiona tagĵurnalo "Padomju z- 
ono"(Sovota lando).

La gvidantoj de rondetoj en Jaŭnaŭco petas helpon kaj konsilojn 
pri E-instruado kaj rondetlaboro en vilaĝaj lernejoj. Estas peto sen
di ankaŭ salutpoŝtkartojn. La adreso» Latva SSR, Saldus raj. - 2294-9S 
JaŬneŬces 8-jara lernejo, E-rondeto.

S.Feilando, L.Berzina (Riga).
«e*  • ♦ * eo-e

Por mia diploma laboro kaj por eventuala instruado de la lingvo 
en lernejo mi bezonas konatiĝi kun lernolibro "Esperanto programita". 
Kiu havas ĝin, bv. informi min» Bingelis Vytautas,Umedŝiu- 125, Viln
ius 252055«

V.Bingelis (Vilnius).
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al Ш А 8 KORESPONDI

Adresojpdo Junaj esperantistoj, kiuj volas korespondi kun polaj 
esperantistoj kaj krei kolektivajn ligojn kun n-kluboj:
1» Stefan Lulkiewicz (26-jare instruisto) — ul» Turcima 6 3/6, 

PL-59-902 Zgorzoleo, Pollando.
2. Esperanto studgrupo de Jagiellona Universitato, Roуmonte 11, 

PL-3O-O59 Krakoe, Pollando.
J. Anna Nowak (studentino) - 40-082 Katowice, str. Sobieskiego 12/19 

Pollando.
4. Krojniewski Stanislaw (23-jara) - 85-324 Bydgoszcz, ul.Keezarorea 

9а/319, Pollando.
5. Skolta Esp.-Rondo, ul.Wetcranow 3, PL-20-0J8 Lublln, Pollando.
6. Czeslawa Kozloisska (21-jare) - ul. Olsztjmska 4/8, PL-14—510 

Ornata, Pollando.
S.Neilande, estrino de le Koresponda fako.

S-ino Walkiria Milian Ĉar denae, Avonide 85 N1 10005, Guinea, 
Prov. Habana, CUBA - deziras korespondi ruslingve pri moderna musik
oj gramofondiskoj, E-kanzonoj, modrevuoj, romanoj, fotoj do kinoakt
oroj ktp.

V.Gakalenko (Tiftvin).

Redaktis V.Ebel. ' Redakciot 656099 BARNAUL-99,
abon.k. 11, "A*.
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INFORMA FOLIETO DE LA SCIENCATEKNIKA FAKO HE SEJNi
KB4 Februare 1976

Al la Teknika sako!» da la 
Komisiono pri Iutornaolaj Ligoj 
da Sovata j Esperantistoj, 
Moskva.

Karaj samideanoj, fine de marte 1975 akazis en MŬlnik (Ĉeĥoslov
akio )1abera kunveno do reprezentantoj de la Esperanto-movada el la 
socialismaj lando j.Ce tiu okazo la Teknika sekcio de CEA (Ĉeĥa Espe
ranto-Asocio) transdonis al Ĉiuj partoprenantoj leteron kun peto pri 
kunlaboro.

Novan impulson por nia agado donas al ni la Proklamo do Helsink- 
i, kies parion, temantan.pri nia agadkampo, vi ricevis antaŭnelonge 
on Esperanta traduko do CEA.

Nis sekolo pritraktis la aferon kaj konstatis, ke
1. ni devas havi taŭgajn terminarojn;
2. ni devas komenci eldonadi E-lingvan teknikan nomenklaturon, 

uzatan ekz. on la Statoj de la Konsilentaro de Reciproka fi
kon omla Helpo}

3. ni devus eldonadi komunan informilon;
4. ni povus eldonadi fakajn artikolojn kaj librojn;
5. ni povus interŝanĝi prelegantojn pri fakaj aferoj en entre

prenoj on eliaj landoj.
Al la punktoĤ 1.» La Teknikaj sekcioj de GBA kaj de AE SSR (Aso

cio de Esperantistoj de Slovaka Socialisma Respubliko) prilaboras p- 
oliteknikan kaj intencas baldaŭ eldonadi terminarojn por
unuopaj teknikaj fakoj. Kiel konate, tomas pri enorma*  laboro, real
igata raro de malmultaj volontuloj. Tio mankas pli ampleksa interna
cia kunlaboro. Certe, en aliaj landoj da la socialisma ŝtatsro okzi
stas jam terminaroj por kelkaj fakoj, kaj cetus dezirinde disponigi 
tiujn laborojn al komuna utilo.

Al la punkto 2.t La internacia praktiko uzas, kaj la Proklamo de 
Helsinki antaŭdiras farmadon de regiona grupiĝo por pli bone reeligi 
la celojn de la Proklamo. El nia vidpunkto la unua praktika paŝo es
tas eldonadi poparte la tutan nomenklaturon teknikan, uzatan en la 
Ŝtatoj de la Konsilantaro. Tio estas ankaŭ kaŭzo, pro kio ni turnas 
nin ankeŭ al la ekstoreŭiopaj esperantistaj organizeroj.

Al la nunkto 3.: Antaŭ ol ostos eble eldonadi komunan informilon, 
ni rekomendas sendadi proprajn periodaĵojn al la ceteraj membroj de 
nia grupiĝo.

Al la punkto 4.: Pri intencoj eldoni sciencajn aŭ teknikajn pub
likaĵojn estu informataj antaŭe la aliaj memorej. Pro tio estus bone 
havi registran centron.

Al la punkto 5.8 En nia lando montriĝas obleco de kunlaboro kun 
entreprenaj filioj de la Ĉeĥoslovaka Scienc-Teknika Societo. En kel
kaj entreprenoj estas konvenaj kondiĉoj por fruktodona kunlaboro; p- 
relegoj de eksterlandaj fakuloj, intersango de informoj, informado" 
pri raciigo de produktado ktp.

Ni citas ŭi-tie nur kelkajn pensojn por nia estonta kunlaboro k- 
aj samtempe atendas, ke en via lando aperos ankaŭ alia bezono aŭ fo
rmo de kunlaboro.

Ni petas vin, bonvole transdoni ĉi tiun leteron al la laborgrupo 
en via lando, kiu okupiĝas pri sciencaj aŭ teknikaj demandoj• Kian 
alvokon ricevas ankaŭ la teknikaj sekcioj en Bulgario, Hungario, Ju
goslavio, GDE, Kubo, Mongolio, Pollando, Rumanio, Vietnamio.

*Enorma = grandega, abunda, - Red.
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Dezirante al vi tutkore sukcesojn al via laboro, ni atendas vian 
respondon al la adreso de la sekretario de la Teknika sekcio de CBA: 
Jlff Laube, Alej RudA ara. 811, CS-415 01 Ro udnie e n.L., CeŬoslov.

Jif£ Latibe
(sekretario de la 
Teknika sekcia de GLA). 

Dr.ing. Ludvik Pritach, 
ul. Maxima Gorkdho 1-1, 
570 01 CeakA BudĈ^ovice 
(prezidanto de la a 
Teknika sekcio de CKA).

SCIENCAJ KOMON IKAĴOJ - REZULTO.DE PERSISTA LABORO

La esperantiste socio sporade Jara renkontis en la gazetaro la n- 
omen da la Budapeŝta Esperanto-grupo "Konkorde", kiu Jam dum tri si
nsekvaj akademiaj jaroj regulo aranĝis dufoje Ĉiumonate siajn Sc
iencajn Vesperojn.

La membroj de la grupo en 1972 konstatis, ko la nivelo kaj la o- 
ftooe de aplikado do Esperanto por sciencaj celoj estas tute ne kon
tentiga, Kaj decidis, ke leti siaj povoj Ĉi tiun gravan aferon ili p- 
rovos iom anteftenpuĉi.

Ekde Ie novembro de 1972 ili regule aranĝis Scioncajn vesperojn 
kun altnivelaj prelegoj kaj diskutoj nri la plej diversaj brandoj de 
la scienco. Dum tri akademiaj Jaroj, cefe en la grupo, sed ankaŭ on 
la Solenca Sesio dum la Hungarlanda Esperant©-Kongreso en 1974 kaj 
eĉ ĉe la Internacia Somera universitato en Beogrado en 1973 kaj Ĉe 
ILUS-Konference en fcdeborn, PRO, en 1974, la cembroj de la grupo p- 
rezentis surae Ĉ. 60 prelegojn.

Paralele kun tio ankaŭ alie Budapesta grupo, nomo la Medic
ine» komencis aranĝi Sciencajn Vesperojn, kaj ankaŭ tie estis pr
ezentitaj tre valoraj prelegoj pri la medicinaj sciencoje

Sporade ankaŭ on aliaj kluboj en la lando oni organizio, aŭskul
tis kaj pridiskutis prelegojn pri pli-malpli sciencaj afi popularsci
encaj temoj.

G*i  tiuj prelegoj klare pruvis la taŭgecon de Esperanto por apli
kado el science informe-inter ŝanĝo, sed pruvis ankaŭ, ke multaj alt
nivelaj fakuloj tion,komprenis kaj eĉ faras Ĉion eblon por evoluigi 
Ĉi-rilate Is lingvon kaj Baratempe uzi ĝin kiel informc-perilon.

Post Ĉiuj Ĉi eventoj jera pli kaj pli sentiĝas, ke nova paŝo dev
as sekvi.

Vere, printempe de 1975 la Budapeŝto Teritoria Komitato do Hung
ara Esperanto-Asocio» kiu Ĉiumonate akurate aperigas sian bultenon, 
oforis aperigon de psrto de la prezentitaj prelegoj kaj apartan kaj
eron aldonitan al iu numero de Budapeŝta Informilo.

La rezulto estas 48-peĝe, rioenhava» grafike kaj fote ilustrita 
kajero "Sciencaj Komunikaĵoj - Julio, 1975" kiel aldono de Budapeŝto 
Informilo al aia numero de Julio-A.Ĉgusto, 1975«

La kajero enhavas du specojn do artikoloj. Al la unus apeoо apa
rtenas dekkvin sciencaj kaj popularadencaj artikoloj, al la dua naŭ 
informaj kaj recenzaj skribajoj.

Laŭtene la sciencaj kaj popularsciencaj artikoloj montras tre v- 
astan spektron, ĉar Ĉiu ĉefbranĉo de la scienco estas reprezentata 
per kelkaj studoj.

Koncerne la informajn artikolojn, la leganto verŝajne kun surpr
izo trastudon la plenumitan trijaran programon de la Sciencaj Vespe
roj en la grupo Konkordo, kies materialo plenigus almenaŭ tri pluajn 
kajerojn, kvankam la aperinta Sciencaj Komunikaĵoj mem enhavas pli 
ol 200 mil literojn, ae ne paroli pri la bildoj. Ni aldonu, ko ankaŭ 
en la Medicina grupo pretiĝis manuskriptoj de trioble pli da prele
goj ol publikigitaj en la Sciencaj Komunikaĵoj.

Retajpita el "Hungara Vivo" N45,1975.

Kompilis A.GonĈarov.
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